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Zprávy z obce
Telegraficky:
Rozpočet obce na rok 2007 se začal připravovat na únorovém zasedání zastupitelstva.
Plánované položky na straně příjmů a výdajů obce by měly v letošním roce činit téměř 17 milionů
korun. Rozpočet je připravován jako vyrovnaný a schvalován bude na březnovém zasedání
zastupitelstva obce.
Osadní výbor ve Sněhově byl založen a přidal se tak k OV v Mukařově a na Záborčí, jejichž
spolupráce s OÚ a zastupitelstvem obce se v minulém volebním období velmi osvědčila. Sněhovský
osadní výbor je pětičlenný, předsedou byl jednomyslně zvolen pan Jaroslav Nipča.
Maloskalská sokolovna neosiřela. Přestože všechny míčové sporty přešly do nově otevřené
sportovní haly, kde jsou pro ně znatelně lepší podmínky, sokolovna neosiřela. Zůstaly zde hodiny
sokolské všestrannosti, gymnastiky, cvičení předškolních dětí, jóga, cvičení na gymnastických
balonech, florbal. A na druhou stranu, protože s otevřením nové haly už nehrozí konec sálového
sportování v obci, při předpokládané a bohužel se asi rychle blížící hranici životnosti podlahy jak ve
cvičebním tak i malém sále, otevřel se v sokolovně větší prostor a možnosti pro pořádání kulturních
a společenských akcí. 2. února 2007 se v maloskalské sokolovně uskutečnil již tradiční Sokolský
ples. Téměř stovka účastníků si našla na velkém sále sokolovny dostatečný prostor k tanci.
Příjemnou atmosféru doplnil i hudební doprovod skupiny Veselí pozůstalí. Na tuto akci navázala
16. února další zábava, tentokrát v režii tenisového oddílu. Přilákala i díky hudební skupině Revival
60 přes sto dvacet tančících. V pátek 2. března před jarními prázdninami uspořádali žáci 9. třídy
naší školy tradiční karneval masek. Tentokrát se uskutečnil v sokolovně a odehrával se ve stylu
pohádkového světa. Do sokolovny za zábavou si našly cestu téměř všechny děti, aby soutěžily o
zajímavé ceny, které pro ně byly připraveny. V březnu se budou konat tradiční sokolské šibřinky,
v květnu májová zábava, připravují se koncerty a divadelní představení ochotníků.
Hudební festival Benátská noc 2007. Doposud nedošlo k úhradě místních poplatků a také
faktur za nájem obecních pozemků pro hudební festival Benátská noc 2006 ze strany pořádající
agentury. Pokud nedojde k solidní oboustranně přijatelné dohodě, zastupitelstvo obce je připraveno
nepodpořit konaní Benátské noci 2007. Rovněž není dořešena záležitost finančního vyrovnání za
zhodnocení objektu Maternovska, za které požaduje pan Mikez finanční částku v rozmezí od 280
tis. Kč až po cca 1 mil. Kč.
Malá Skála bude trochu čistější. Během února nechal obecní úřad ve středu obce rozmístit
odpadkové koše s papírovými pytlíky na psí exkrementy. Zatím zkušebně na pěti místech. Případné
osazení dalších košů bude záviset na tom, jak majitelé psů budou čistotní a budou nově osazené
koše využívat k úklidu po svých pejscích.
Každoroční očkování psů proběhne letos v sobotu 14. dubna na obvyklých místech v obci.
V 9.00 hod. Mukařov, 9.20 hod. Bobov, 9.30 hod. Sněhov, 9.55 hod. Záborčí, 10.15 hod. Malá
Skála před OÚ. Poplatek za očkování činí 60 Kč. Vlastníci psů, kteří ještě nezaplatili poplatek za
psa na rok 2007, tak budou moci učinit během očkování.
Poplatek za odpady můžete letos až do 30. března t.r. platit levněji (bez poplatku za složenky)
přímo v pokladně obecního úřadu. Složenky budou OÚ rozesílány až po tomto datu. Dle místní
vyhlášky je první splátka splatná do 15.2.2007. Aby se občanům nezvyšoval poplatek ještě o platbu
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za složenku, bude OÚ letos tolerovat provedení plateb do 30.3. 2007. Druhá splátka je splatná do
15.8.2007. Případné změny ve výši poplatků (studium, pobyt v zahraničí apod.) nahlaste, prosím, na
OÚ pí. M. Nejedlové.
Statistika pohybu obyvatelstva v obci Malá Skála v roce 2006
narození
6
zemřelo
11
sňatky
5
rozvody
1
přistěhovaní
17
odstěhovaní
15
stěhování v obci
15
ovdovělí
3
Celkový počet trvale bydlících obyvatel v obci k 31.12.2006 byl 1053.
Nový stavební zákon ukončil činnost stavebních komisí. Dnem 1.1.2007 nabyl účinnosti
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon). Nový stavební
zákon již neobsahuje ustanovení, na základě kterého by bylo možné zmocnit obec, která není
stavebním úřadem, k výkonu části pravomoci stavebního úřadu (stavební komise), a proto tyto obce
nemohou od 1.1.2007 nadále vykonávat část pravomoci stavebního úřadu. Působnost stavebního
úřadu budou pro tyto obce od 1.1.2007 vykonávat v plném rozsahu stavební úřady, v jejichž
správním obvodu obec leží.
Výměna řidičských průkazů – informace MěÚ Turnov pro držitele řidičských průkazů.
Průkazy vydané od 1.7.1964 do 31.12.1993 jsou držitelé povinni si vyměnit do 31.12.2007.
Výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku. Výměnu můžete provést (dle
místa trvalého pobytu držitele ŘP) na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou
působností. Lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla 15-20 dní. Úřední hodiny na odboru dopravy
MěÚ v Turnově: pondělí, středa 8 – 12 hod. a 13 – 17 hod, úterý, čtvrtek, pátek 8 – 12 hod.
Oprava textu. Pozorní čtenáři si zajisté všimli chybně uvedeného názvu a autora divadelního
představení, které se konalo 20.11.2006 v maloskalské sokolovně. Správný název hry J. V. Klicpery
je „Divotvorný klobouk“. Čtenářům a členům divadelního souboru ochotníků KDS Jizeran
z Rakous se za chybu omlouváme.
Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála, konaného dne 25.1.2007
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Program jednání s doplněnými body k projednání.
2. Konečné úpravy rozpočtu roku 2006.
3. Zrušení obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích č. 2/2004, 3/2004, 4/2004, 7/2004 a
8/2004.
4. Místní obecně závazné vyhlášky:
– č. 1/2007 o místním poplatku ze vstupného;
– č. 2/2007 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt;
– č. 3/2007 o místním poplatku z ubytovací kapacity;
– č. 4/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů;
– č. 5/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování
komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem.
5. Aby úhrada projektů vodovodních přípojek nového vodovodního řádu ve výši 1.000 Kč byla
hrazena budoucími vlastníky přípojek.
6. Sepsání mandátní smlouvy s VHS Turnov na zastupování obce při přípravě žádosti o dotaci na
realizaci akce „Vodovod Záborčí“.
7. Aby VHS Turnov zpracovalo a podalo v zastoupení obce Malá Skála žádost o dotaci na
realizaci akce „Vodovod Záborčí“ z fondu investic Libereckého kraje.
8. Aby VHS Turnov v zastoupení obce Malá Skála vypsalo poptávkové řízení na dodavatele
stavby „Vodovod Záborčí“ s podmínkou realizace pouze v případě přidělení dotace a
následným sepsáním (po odsouhlasení ZO Malá Skála) smlouvy o dílo.
9. Předsedu Osadního výboru Sněhov pana Jaroslava Nipču.
10. Cenu za prodej pozemku p.č. 1017/2 a části pozemku p.č. 1017/1 v k.ú. Sněhov o výměře
72 m2 za 100 Kč/m2 panu Křížovi, Sněhov č.p. 416 s tím, že budoucí vlastník uhradí všechny
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11.
12.
13.
14.
15.

poplatky s převodem spojené.
Konání závodů Rally Bohemia na části místních komunikací v Mukařově s podmínkou
souhlasu OV Mukařov.
Text petice proti diskriminaci obyvatel venkova a tuto iniciativu ZO podporuje.
Složení komise životního prostředí: Ing. T. Dufek – předseda, P. Votrubec, Ing. T. Drobník.
Revokaci stanovení odměny předsedovi komise ŽP J. Tunkovi.
Zaslání dopisu ČEZ, a.s. o nedostatečném informování obyvatel a firem v obci během výpadku
elektrické energie ve dnech 19. – 20. ledna 2007 a urgenci výstavby záložního přívodu
elektrické energie z obce Koberovy.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informaci o stavu zpracování Programu obnovy venkova 2007 – 2013.
2. Informaci o vzniku sdružení „Místní akční skupina Turnovsko“.
3. Informaci o fungování nové tělocvičny u základní školy.
4. Informaci o vývoji pře společnosti ŠIMMI, s.r.o. s OÚ Malá Skála.
5. Informaci o oblasti provozování vodovodů a kanalizací na území obce.
6. Informaci o záměru firmy SUNDISK, s.r.o. vybudovat lezecký lanový areál mezi lávkou a
Žlutou plovárnou. Dále bude diskutováno až na základě výsledku výběrového řízení na
provozovatele Žluté plovárny.
7. Informaci o stavu dodatečné kolaudace budovy bývalé školy v Mukařově.
8. Informaci o možnosti přestavby půdních prostor nad MŠ na byty (startovací bydlení pro mladé,
bydlení pro seniory apod.) a v souvislosti s tím pověřuje starostu obce připravit do příštího
zasedání ZO podklady k projednání.
9. Informaci o vývoji dopravního omezení pro těžká vozidla na cestě do Vranska.
Zastupitelstvo obce uložilo:
1. Starostovi obce zajistit aktualizaci pojištění věcí movitých i nemovitých ve vlastnictví obce.
Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat 29. března 2007 od 17 hod. v zasedací síni
obecního úřadu.
Informace o zásobování vodou, vodovodech a kanalizaci
Vodovod Filka
ak už bylo prezentováno v minulém roce, byla dokončena studie na zásobování vodou do této
lokality. Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace. Přihlásilo se několik
firem, z nichž vítězně vyšla firma Ateliér 4 s projetem jehož rozpočet je 362.00 Kč + DPH. Termín
dokončení dokumentace je stanoven na listopad. Poté bude podána žádost o dotaci na Ministerstvo
zemědělství ČR. Celková cena odhadnutého díla je 15.000.000 Kč. Dotace by měly činit 60 % ceny
díla, 40 % hradí VHS Turnov a obec Malá Skála. Současně se zhotovováním projektové
dokumentace díla budou projektovány jednotlivé přípojky k objektům a sepisovány předběžné
smlouvy o napojení na vodovod. Žádám proto občany, aby vycházeli vstříc pracovníkům
projektové firmy a VHS Turnov, aby bylo možné práce dokončit v termínu. Pokud vše proběhne
podle plánu stanovených prací, tak bude stavba v příštím roce zahájena.
Voda na Záborčí
Větší část osady je už napojena na vodovod. Zbývá dobudovat zbylých 800 m. Toto mělo
proběhnout současně s rekonstrukcí vodovodu Kalich – Borek. Vznikly však problémy v osadě
Zbirohy a celá akce je tím pozdržena. VHS Turnov však rozhodlo, že vodovod bude na Záborčí
dokončen i přes nastalé problémy. Byla podána žádost o dotaci na Fond investic Libereckého kraje.
Cena díla bude přibližně 1.600.000 Kč. Bude-li dotace přiznána, práce proběhnou již v tomto roce.
Výběrové řízení již bylo dokončeno, zhotovitelem bude firma Zikuda Turnov.
Kanalizace
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V současné době je v řízení projektová dokumentace na zhotovení kanalizace v části obce
Vranové I., pro rodinné domky pod školou a pro sokolovnu. Tato akce by měla proběhnou ještě
v tomto roce.
Místní komunikace, vodovod a kanalizace ve Vransku
Cesta do této lokality je v havarijním stavu. Na vině je těžba a expedice dřeva, ale též zanesené
příkopy, neodborně zatruběné vjezdy k domům a zbudovaná provizorní parkoviště i skládky
zahradního odpadu. Celkovému odvodnění brání též telefonní kabely. Obec v minulém roce
provedla nezbytnou částečnou opravu. V současné době probíhá jednání o kompletní rekonstrukci
komunikace. Dříve je však potřeba provést rekonstrukci vodovodu a položit kanalizaci na
splaškovou a povrchovou vodu. V některých místech bude nutné provést přeložky telefonů a plynu.
Kdo zná tuto lokalitu, tak pochopí náročnost této akce, neboť zde není pro všechny sítě dostatek
místa. Soukromé pozemky a jejich oplocení sousedí často bezprostředně s komunikací. Obec se
bude snažit vše co nejdříve vyřešit. Zřejmě v rámci odkanalizování pravobřežní části Malé Skály.
Toto jsou v kostce informace o vodě, vodovodech a kanalizaci. Věřím, že všichni pochopí, že i
přes technické problémy, administrativní překážky i složité postupy při získávání finančních
prostředků, se snažíme realizovat potřebné investice i rekonstrukce co nejrychleji.
Petr Votrubec, místostarosta a člen Rady VHS Turnov
Sloupek starosty
Vážení spoluobčané,
zdravím Vás opět ze stránek místního zpravodaje. Přesto, že venku měla kralovat zima se
sněhem a mrazem, je tomu jinak a je vše nějak naruby. Zřejmě jsme za totality a ani nyní počasí
pořádně neporučili a ono si dělá co chce. Lidstvo svým neekologickým fungováním způsobilo
globální oteplování planety a jeho důsledky pociťujeme na vlastní kůži. Prostě tento způsob zimy
zdá se mi poněkud nešťastný…
Jsme na počátku roku a neuškodí si zrekapitulovat, jaké budou letošní investiční priority, pokud
je zastupitelstvo obce na březnovém zasedání schválí. Zastupitelé budou vycházet z materiálu
Program obnovy venkova na období 2007-2013, které zastupitelstvo na svém zasedání dne
22.2.2007 schválilo. Troufám si odhadnout, že mezi priority bude jistě patřit:
•
•
•
•
•
•

nové veřejné osvětlení na silnici I/10 včetně opravy nosné betonové konzole, opravy a nátěru
zábradlí a povrchu chodníku;
podpora prací směřujících k realizaci nového vodovodu Mukařov – Sněhov – Filka a
odkanalizování Vranové II. a Labe, včetně definitivního řešení cesty ve Vransku;
II. etapa výstavby vodovodu na Záborčí;
opravy a nové povrchy místních komunikací;
oprava památek a údržba místních zelení;
podpora místních spolků a volnočasových aktivit hlavně pro mládež.

Určitě jsem nevyjmenoval všechny. Hodně bude záviset, jak uspějeme při žádostech o různé
granty a dotace a na aktuálních potřebách obce. Přeji Vám krásné a poklidné předjarní dny a pevné
zdraví.
Nedávno nás prověřil na naše poměry nezvykle dlouhý výpadek elektrické energie. Zatímco
polomy nebyly po vichřici tak značné, předpokládám, že zastupitelstvo odsouhlasí nákup
náhradních zdrojů elektrické energie (elektrocentrály), aby při eventuálním opakovaném výpadku
mohl fungovat penzion pro seniory, obecní úřad, zdravotní středisko, event. ZŠ i MŠ. Děkuji
z tohoto místa Sboru dobrovolných hasičů Malá Skála, který v těchto kritických dnech pomáhal
s odstraňováním následků vichřice.
Naše nová sportovní hala absolvovala první týdny provozu a můžeme se tedy pokusit o
zhodnocení. Bez nadsázky je možno konstatovat, že zájem o hodiny sportování v hale je obrovský a
není možno ani všechny požadavky uspokojit. Řečeno z jiného pohledu, hala si první dva měsíce
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vydělala nejen na svůj provoz (úklid, energie, topení, správce), ale přinesla i cca 10.000 Kč navíc.
Přijdou jistě i „chudší“ měsíce, až se bude moci sportovat venku, ale máme signály, že v letních
měsících poroste zájem o pronájem venkovního víceúčelového hřiště. Takže přeji našemu
sportovnímu areálku, aby přinášel v co největší míře všem sportuchtivým hodně radosti z pohybu.
Je na místě poděkovat panu školníkovi Menčlovi za bezchybné správcovství a přísnost při správě
našeho sportoviště.
Předpokládám, že zastupitelstvo během své březnové schůze odsouhlasí vyhlášení Soutěže o
nejvzhlednější květinovou a rostlinou úpravu svého objektu. Umístění na předních místech budou
odměněni a zveřejněni. Naopak bude také poukázáno na opačné příklady. Detaily vyhlášení soutěže
budou zveřejněny na počátku dubna.
Důslednější třídění odpadů přinese úsporu – jak na to?
Přestože stávající systém likvidace komunálních odpadů není příliš motivující ke třídění
odpadů („co vyhodím, to vyhodím, mám to přeci předplacené“), tak se v každém čtvrtletí loňského
roku množství vytříděného odpadu postupně zvyšovalo a v průměru jsme v obci vytřídili 60 kg na
osobu a rok (úplně přesně 59,92 kg). Tento nadprůměrný výsledek je především výsledkem
iniciativy učitelů základní školy a jejich žáků. Průměr v Libereckém kraji je 25 kg na osobu. I přes
nesporný úspěch v přepočteném množství na osobu a rok, má systém třídění odpadu v naší obci
značné rezervy především v zapojení domácností, ať již trvale bydlících nebo rekreačních.
V současnosti se v obci platí poplatek za odpady ve výši 420 Kč na osobu a rok. Pokud bude
celá obec důsledněji třídit odpady, sníží se množství zbytkových odpadů v popelnicích a pytlích, za
jejichž uložení na skládku nebo odvoz do spalovny se musí platit. Budou-li v barevných pytlích,
kontejnerech a zvonech neznečištěné vytříděné složky, lze je prodat zpracovatelům za dobré ceny.
Pak se obec může dostat do fáze, že občané budou za odpady platit třeba jen polovinu toho, co dnes.
Jak tedy na to?
Obecní úřad v nejbližší době rozmístí několik dalších kontejnerů na tříděný odpad, získaných
prostřednictvím obalové společnosti EKO-KOM. Všechna hlavní sběrová místa budou tak budou
vybavena na sběr všech v obci tříděných odpadů (viz tabulku). Na ostatní sběrová místa budou
postupně, dle možností OÚ, umístěny sběrové klece na tříděný odpad v barevných pytlích. Z těchto
míst budou pytle odváženy obecní multikárou jednou měsíčně (poslední pondělí v měsíci).
Kam v obci odkládat jednotlivé druhy odpadů?
• papír (noviny, časopisy, sešity, knihy, krabice, papírové obaly, kancelářský papír aj.) – modré
kontejnery, případně sběr prostřednictvím základní školy 2 – 3x ročně
• PET lahve (sešlápnuté PET lahve od nápojů, lze i s víčkem a etiketou) – žluté kontejnery
• barevné sklo (lahve od nápojů bez uzávěrů, skleněné nádoby – nerozbíjet, tabulové sklo) –
zelené zvony
• bílé sklo (lahve od nápojů bez uzávěrů, skleněné nádoby – nerozbíjet, tabulové sklo) – bílé
zvony;
• směsné plasty (plasty z domácností, kelímky od tuků, jogurtů a salátů, lahve a kanystry od
drogerie, plastové hračky, kbelíky aj.; pozor, ne PVC, novodurové trubky, linoleum aj.) – žluté
pytle (obdržíte zdarma na OÚ)
• nápojové kartony (rozložené krabice od džusů, mléka, vína aj. – bez hliníkové vrstvy) –
oranžové pytle (obdržíte zdarma na OÚ)
• nebezpečné odpady (baterie, akumulátory, zářivky, obaly a štetce od barev, laků, domácí
chemie aj.) – mobilní sběr nebezpečných odpadů svozovou firmou 2x ročně
• objemný odpad (nábytek, sanitární keramika, podlahové krytiny aj.) – velkoobjemové
kontejnery 2x ročně
• biologický odpad (vše, co se v přírodě samo rozloží – listí, posekaná tráva, rostlinné zbytky,
slupky z brambor a jablek aj.) – kompostování na vlastním pozemku
• železo (železný šrot, plechy, plechovky aj.; pozor,ne celé spotřebiče) – velkoobjemový
kontejner u OÚ
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•
•
•
•
•

směsný odpad (zbytek toho, co již nelze vytřídit – mastný, mokrý nebo znečištěný papír,
drátosklo, autosklo, zrcadla, porcelán, kosti, plasty a trubky z PVC aj.) – popelnice nebo bílé
pytle s modrým potiskem
stavební suť – sběrný dvůr v Turnově nebo Železném Brodě (za poplatek)
elektrospotřebiče (televize, telefony, počítače, kuchyňské spotřebiče aj.) – odevzdat prodejci
při nákupu nového zařízení nebo v mobilním sběru nebezpečných odpadů
pneumatiky – odevzdat prodejci při nákupu nových nebo ve sběrném dvoře
PVC (podlahové krytiny, novodurové trubky) – směsný odpad, větší kusy odevzdat ve sběrném
dvoře

Sběrná místa a jejich vybavení

Malá Skála – OÚ
Malá Skála
zák ladní šk ola
Malá Skála
Labe park oviště
Sněhov
Sok olsk á chata
Mukařov
Malá Skála
Sk leněné k ameny
Záborčí
Křížky
Poznámk a:

•
•
•
•
•
•
•

S KLO
PET láhve PAPÍ R Směsný plast tetra pak komunální
čiré
barevné
žlutý
modrý
žlutý
oranžový
modrobílý
bílý zvon zelený zvon k ontejner k ontejner
pytel
pytel
pytel
1
3
3
1
ano
ano
ano
1

1

1

1

2

1
1

1

2

ano

ano

ano

ano

ano

-

1
1

2
2
(1)
2

ano
ano

ano
ano

ano
ano

1

1

ano
ano
ano

ano
ano
ano

ano
ano
ano

= je v plánu

Žluté a oranžové pytle obdržíte zdarma na OÚ.
Vytříděný odpad odkládejte jen do kontejnerů, zvonů nebo pytlů určených pro sběr příslušného
druhu.
Pytle odkládejte jen na určená sběrná místa nejlépe jeden den před dnem svozu.
Barevné pytle se budou svážet poslední pondělí v měsíci.
Plastové lahve sešlapávejte, nápojové krabice rozkládejte, sklo nerozbíjejte.
Neodkládejte odpad mimo sběrné nádoby a pytle.
Děkujeme, že dodržujete tyto zásady!

Během března by se do domácností v obci měl dostat „startovací balíček“ – všeobecný leták
EKO-KOM, leták OÚ s podrobnějšími informacemi o třídění v obci, 2 žluté pytle, 1 oranžový pytel.
Tento balíček si případně také můžete vyzvednout na OÚ. Podrobnější informace o všeobecných
důvodech a způsobech třídění odpadů můžete získat dále např. na internetových stránkách
www.jaktridit.cz.
Děkujeme že třídíte! Šetříte tím přírodní zdroje, energii. Tříděný odpad je pro obec i pro Vás
ekonomicky výhodnější.
P. Šípoš
Okénko do základní školy
Ve dnech 18. a 24. ledna proběhl zápis dětí do budoucí 1. třídy Základní školy a mateřské školy
v Malé Skále. Rodiče přivedli k zápisu 12 dětí, z toho devět chlapců a tři dívky. Celkem přijde do
první třídy 11 žáků, protože rodiče v jednom případě žádají o odklad školní docházky. Pokud by
nedošlo k žádným významným změnám v počtu přihlášených dětí, budou se noví prvňáčci
vyučovat v samostatné třídě. Jistě bychom byli velmi rádi, kdyby se jim dařilo stejně tak dobře jako
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loňským deváťákům, kteří při výstupních testech, zajišťovaných nezávislou firmou Cermat, byli o
osm procent lepší v matematice, o 1 % v českém jazyce a o 5 % ve studijních dovednostech než činí
republikový průměr v celé České republice.
Indie – 1. část
Po 9 hodinách letu z ukrajinského Kyjeva do indického Dillí se těším na pevnou zem a celkové
protažení těla. Tisíce drobných lucerniček pode mnou dává tušit že se blíží hlavní město a konec
našeho letu. Snad nekončící množství stříbrných jiskřiček nad hlavou nás upozorňuje že letíme ve
výšce 11.500 m. Začíná pro mne první pravý asijský den. Všude okolo tma. Plně cítím klouzavý let
obrovského velkokapacitního letadla. Výkon proudových motorů je na minimu. Snášíme se jako
kluzák, ale vážíme mnoho desítek tun a na palubě je přes tři stovky cestujících. Uvědomuji si mírné
mrazení po celém těle. Následuje lehoučké dosednutí na plochu jak s „ultralightem“. Upřímný,
děkovný potlesk pasažérů. Také se spontánně přidávám. Je to vskutku pěkná tečka za celým,
dlouhým letem.
Obrovská letištní hala a skutečný babylon lidí z celého světa. Také bezpečnostní opatření jsou
odpovídající tak velké a lidnaté zemi. Odbavení probíhá rychle a bezproblémově. Je výhodné si
vyměnit dolary za místní měnu rupie oficiálně. Dostávám pěkný balík bankovek a provádím
kontrolu, vše v pořádku, hlavně nezapomenout na doklad o výměně, ten v budoucnu opakovaně
přijde vhod. Lepší je penízky rozdělit na dva díly, pěkně je schovat do speciálního pouzdra a jde se
vyhledat taxík.
Indie je země velká rozlohou a navíc ještě s 1 miliardou a 200 milióny lidí, takže pořádek asi
musí být a byrokracie je tady skutečně důsledná a zeširoka rozkročena. Je (byrokracie) tak
samozřejmou součástí celého úředního, společenského, ekonomického a dalšího života, že má
smysl jediné a to ji přijmout bez sebemenších výhrad. Po změně režimu u nás doma jsem si rychle
odvykl. Přenastavuji se na hodně vysokou hladinu trpělivosti, pokory a slušnosti.

Znovu si musím připomenout že jsem v Asii v zemi s jinou mentalitou, životním rytmem,
filozofií a také přístupem k životu, práci, rodině a spoustě dalších věcí. Objednání taxíku na letišti je
pevně dané a má neměnnou proceduru. U jednoho z mnoha okýnek objednat a hned zaplatit.
Dostane se papírek a rychle před budovu, kde se nás ujímá další z bezpočtu pomocníků, kteří jsou
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snad všude kolem. Konečně čerstvý vzduch, jenž neprošel klimatizací. Jak slastný a lahodný
okamžik. Po 16 hodinách pobytu v kabinách letadel a klimatizovaných letištních hal je to pohlazení
pro plíce a všechny další dýchací orgány. Mám pocit že i mozek je „živější“ reaguje rychleji a celá
bytost je víc v pohodě. Krásný žlutý taxík v anglickém stylu je připraven. Už z dálky je vidět
nádherně bílé zuby smějícího se taxikáře. Podsaditý Ind kultivovaného vzhledu i chování má
srozumitelnou angličtinu, ale mírně neupřímný pohled. Nasedáme, předáváme doklad o zaplacení,
říkáme, kam bychom rádi, a uvidíme.
Pavel Fábel
Autor článku je cvičitelem jógy v TJ Sokol Malá Skála. Druhou část vyprávění o jeho cestě po Indii
si přečtete v příštím vydání Maloskalského zpravodaje.
Z činnosti SDH Mukařov v roce 2006
Loňský rok se z našeho pohledu lišil od těch předchozích hlavně tím, že byl ještě více
pracovnější. Jak jen to bylo možné, tak jsme se soustředili na práce v hasičské zbrojnici. Podařilo se
nám ji kompletně podříznout, udělat izolaci a dozdít stěny, které se vlhkostí již rozpadaly. Dále
musely být dozděny všechny trámy, jelikož většina z nich byla jen provizorně podepřena, byla
udělána hrubá instalace a rozvody elektřiny a koncem roku se začal krýt štít. Pro techniku jsme víc
už také udělat nemohli. Drží se ve funkčnosti, jak jen to je v našich silách. S vozidlem GAZ jsme
STK ještě naštěstí prošli, ale už ani ne „s odřenýma ušima“.
Jednotka se zúčastnila dvou soutěží v požárním sportu. Na Malé Skále, kde proběhlo okrskové
kolo, jsme skončili na 9. místě a na Frýdštejně, při nočním poháru, jsme dosáhli našeho zatím
nejlepšího času. V srpnu naši oblast opět zasáhly povodně a podíleli jsme se na zásahu na Malé
Skále.
Největší naší akcí je již několik let „Dětské hasičské odpoledne“. I letos nám počasí přálo, a tak
děti mohli soutěžit v různých disciplínách. Některé mají s hasičinou přímou souvislost (např. běh
s přílbou a proudnicí, shazování kuželek hadicí apod.), ostatní jsou klasické (skok v pytli, hod na
plechovky apod.).Celkem se zápolení zúčastnilo 45 dětí. Nejlepší ve svých kategoriích:
•
•
•
•
•
•

do 3 let: 1. Marek Franc, Adam Kerhart, 3. shodně ostatní soutěžící
3-6 let: 1. Lucka Mühlfeitová, 2. Honza Randák, 3. Patrik Scheitler
6-10 let, dívky: 1. Katka Vélová, 2. Anička D’Ambrosca, 3. Maruška Langerová
6-10 let, chlapci: 1. Míša Grossgott, 2. Vilda Kinský, 3. Zdeněk Tobiáš
11-14 let, dívky: 1. Jana Šifrová, 2. Barča Randáková, 3. Anežka Ouředníková
11-14 let, chlapci: 1. Míša Hajný, 2. Ondra Bílek, 3. Míra Hlaváč, Míša Zima

Vyvrcholením celého dění byla soutěž tříčlenných družstev, které mezi sebou bojovaly ve
zkráceném požárním útoku (celkem jich bylo 10). Vítězové do 10 let: A. Ouředníková, E.
Ouředníková a O. Bílek; nad 10 let: M. Hlaváč, M. Hajný a F. Sobolič. Musíme ještě podotknout,
že úvod začal zásahem našich hasičů a kolegů ze Sněhova, kteří provedli útok pěnou na vrak
hořícího automobilu.
Další větší akcí byl „Poslední brejk“, který se koná každý rok na závěr hasičské soutěžní
sezóny a účastní se ho sbory z Malé Skály, Sněhova, Líšného a Mukařova. Jedná se o vzájemné
měření sil, které je spíše odreagováním od hasičských povinností. Jednalo se opět o originální pojetí
soutěže, na které bude většina určitě dlouho vzpomínat. Všechny nás potěšilo, že se tentokrát
zúčastnily i 2 družstva žen. Za skvělé atmosféry a za senzačního povzbuzování se po dlouhých 14
letech podařilo mukařovským dobrovolným hasičům minimálně na 1 rok získat putovní pohár
„Memoriálu Františka Šulce“. Konečné pořadí: 1. Mukařov, 2. Malá Skála, 3. Malá Skála – ženy, 4.
Sněhov – ženy, 5. Líšný.
Akcí v loňském roce bylo mnohokrát více, ale tyto byly asi nejdůležitější. Vždyť počet
odpracovaných brigádnických hodin hovoří za vše. Bylo jich celkem 2241. Za podporu chceme
poděkovat Obecnímu úřadu v Malé Skále, všem sponzorům Dětského odpoledne a v neposlední
řadě všem občanům, kteří nám chodí pomáhat na různé akce.
Tomáš Pivrnec, SDH Mukařov
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Tělovýchovná jednota Sokol Mukařov
Je už zvykem, že se každý rok zakončuje v naší TJ stolním tenisem. Na konci roku 2006 to byl
„Vánoční turnaj o pohár TJ Sokol Mukařov“ registrovaných hráčů, který se konal 8. prosince.
Zúčastnilo se jej 11 hráčů z družstva A i B. Pořadí nejlepších: 1. Jaromír Líbal, 2. Jan Zahradník, 3.
Pavel Bureš.
Také je zvykem, že každý nový rok zahajují stolní tenisté, jedno družstvo na hřišti soupeře a
druhé na domácí půdě. Družstvo A postoupilo v loňské sezóně do OP I. a drží se velmi dobře.
Pořadí nejlepších hráčů je: Jaromír Líbal, Vašek Melichar, Pavel Bureš, Honza Zahradník a Radek
Bartůněk. Družstvo B si vede v OP II. také velmi dobře, nejlepší jsou: Vašek Černý, Roman
Chlumský, Kamila Khuntová, Milan Němec a Zdeněk Pivrnec ml. Za jejich bezvadná umístění a
dobře odvedenou práci děkuje celá TJ. Dobrou atmosféru na domácích zápasech vytváří naši
fanoušci, oběma družstvům chodí pravidelně fandit. Stolní tenisté reprezentovali naši TJ S i na
mezinárodní půdě, a to v Polském Wolowu.
V pátek 9. února, po odehrání důležitého zápasu družstva B s Rychnovem, byla valná hromada
TJ Sokol. Byla vydařená a my jsme se mohli pochlubit dobrými výsledky naší celoroční práce,
nejen sportovní, ale i kulturní a též spoluprací s dětským domovem v Jablonci nad Nisou. Jen krátce
z naší činnosti roku 2006: dvoudenní výlet na jižní Moravu do sklípku, za kulturou to byla návštěva
zámku Lysice, Mohyla Míru u Slavkova, zámek Mikulov, nebo za turistikou přes Pálavské vrchy
pěšky do Dolních Věstonic. Výlet se vydařil, po oba dny nám přálo slunečné počasí. Další turistické
akce byly v našem okolí, a to v Českém ráji a v Jizerských horách. Za kulturou jsme vyjeli do Prahy
s dětmi z DD. Prohlédli jsme si Národní muzeum s expozicí Pravěkého člověka a pravou
Věstonickou Venuší, dále jsme navštívili nově opravené Hudební divadlo Karlín a shlédli
představení „Producenti“. Den se nám vydařil a představení se líbilo.
Tělovýchovná jednota Sokol Mukařov zve na 7. ročník v turnaji šipek
„O POHÁR TJ SOKOL MUKAŘOV“
I. kolo 24.3.

II. kolo 9.6.

III. kolo 1.9.

IV. kolo 17.11.

V sobotu 2.12.2006 byl ukončen IV. kolem 6. ročník Šipkového turnaje TJ S za účasti 56
soutěžících. Vítězové IV. kola 6. ročníku v kat. dospělí byli: 1. Jiří Svoboda, 2. Petr Beneš a 3.
Jaromír Rubák. V kategorii mládeže byli nejlepší: Filip Sobolič a na 2. místě Jana Šefrová ml.,
Veronika Čapková a Maruška Vágnerová. Pořadí nejlepších soutěžících 6. ročníku šipek jsou:
v kategorii dospělí: 1. Lukáš Chlum, 2. Jaromír Rubák, 3. Tomáš Pivrnec; v kategorii mládeže:
1. Filip Sobolič, 2. Mirek Hlaváč, 3. Adéla Švehlová. Zvláštní odměna je každý rok pro 1. ženu a
tou byla letos Helena Hadová. Vítězové si odnesli medaile, poháry a věcné ceny. Gratulujeme! Za
vzornou přípravu Šipkového turnaje děkuji hlavnímu pořadateli Tomáši Pivrncovi a celému
kolektivu, neboť práce je to velmi náročná. V roce 2006 soutěžilo celkem 93 osob.
A ještě něco málo z letošního roku. Díky orkánu „Kirill“ byl na 10. února byl přesunut Dětský
karneval, který pořádáme ve spolupráci se Zahrádkáři. I v tomto roce byl úspěšný. Přišly děti nejen
z Mukařova a okolí, ale také přijely děti z DD v Jablonci nad Nisou. Děti předvedly své pohybové
nadání a také masky. Za účasti 27 dětí a 36 dospělých se karneval povedl, jen bylo těžké vybrat
nejlepší. Proto byly i letos všechny děti odměněny drobnými dárky a sladkostmi. TJ Sokol Mukařov
touto cestou děkuje všem členům i nečlenům, kteří pomáhají obětavě na našich akcích.
R. Bartůňková, TJ Sokol Mukařov
První měsíc provozu víceúčelové sportovní haly z pohledu provozovatele
První celistvý měsíc provozu víceúčelové sportovní haly je za námi, a proto bychom se
s čtenáři rádi podělili o první důležité zkušenosti a poznatky. Halu v dopoledních hodinách až do 15
hod. využívá základní a mateřská škola. Od 15 hod. až do 21 hod. se ji podařilo díky velkému
zájmu sportovců každodenně zaplnit. V sobotu a v neděli začíná její provoz od 8 hod. a zatím
s jedinou přestávkou mezi 12. a 13. hod. je v nepřetržitém provozu až do 21 hod.. Při hodinách
odbíjené, nohejbalu a badmintonu je možné současně využít lezeckou stěnu a tak se maximálně
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zvyšuje její využití. Veškeré informace o možném využití posledních volných hodin vám podá
správce haly pan Vl. Menčl buď osobně nebo na telefonním čísle 603 765 920. V hale se zatím
uskutečnily, vždy v sobotu, dva celodenní volejbalové turnaje. Všichni zúčastnění si pochvalovali
jak výbornou kvalitu pružného povrchu, tak i úroveň zázemí.
Obec v lednu zakoupila do haly nový víceúčelový čistící stroj, takže při úklidu se již nemusí
škola spoléhat na výpomoc místních firem a stroj je možné využít též k úklidu školy. V současnosti
je potřeba ještě dokončit vybavení šatny lavičkami a v hale zaclonit některá okna proti přímému
slunečnímu svitu. Věříme, že nám v řešení posledních úprav pomohou místní sponzoři, protože
finanční prostředky z plateb za pronájem nám zatím nepokryjí zbývající náklady v plné výši.
Co se děje v nové sportovní hale?
Od slavnostního zahájení provozu víceúčelové sportovní haly, v úterý 19. prosince 2006,
uplynuly už dva měsíce. Každý den se tu svítí většinou až do 21. hod., a tak mnohé z vás zajímá,
jak je hala využívána a co se uvnitř odehrává.
V nové hale se sportovní život hned po otevření rozjel naplno. Dílo v hodnotě přes 19 milionů
korun začalo významným způsobem ovlivňovat úroveň sportování v základní škole, v obci a určitě
se to brzo projeví na sportovní zdatnosti dětí i dospělých a určitě i na dosahovaných výsledcích ve
sportovních soutěžích. V lednu a únoru se zde uskutečnily první dva volejbalové turnaje. Ten první
pořádali společně muži A a B družstva TJ Sokol v sobotu 12. ledna pro registrované hráče. V hale
se sešlo celkem 6 soutěžících družstev. Vítězem se stalo A družstvo Malé Skály před B družstvem.
Dále si na turnaji zahráli hráči TJ Sokol Frýdštejn, Vysoké n. Jiz., Rychnov a ŽBS Železný Brod.
Druhý turnaj pořádali maloskalští neregistrovaní hráči 17. února. V kategorii smíšených družstev se
přihlásilo celkem osm celků. Všichni hráči se před vlastním zahájením rozlosovali tak, aby došlo
k maximálnímu vyrovnání výkonnostní úrovně družstev. I tento turnaj si všichni zúčastnění velmi
pochvalovali a předběžně slíbili svoji účast i v příštím roce. Do třetice připravují svůj turnaj i ženy
volejbalového oddílu, a to 3. března, na který si pozvaly družstva z Hrubé Horky, Železného Brodu,
Přepeř a SKP Maják Jablonec n. Nis.
Oproti dřívější tělocvičně nová hala poskytuje podstatně lepší možnosti v kvalitě tréninků u
všech míčových her. A kvalitnější příprava v nové hale přinesla už také své první ovoce.
V kategorii vybíjené chlapců 4. a 5. tříd základních škol jsme odjeli na obvodní kolo do Železného
Brodu. Zde se nám postupně podařilo porazit družstva 1. ZŠ a 2. ZŠ Železného Brodu a velice těsně
i favorita celé skupiny ZŠ Velké Hamry. Přitom naše družstvo kvůli nedostatku chlapců muselo být
doplněno nejen dívkami, ale i třemi chlapci ze třetí třídy. Tímto vítězstvím postoupilo do
šestičlenného okresního finále, které se uskuteční 1. března ve sportovní hale v Jablonci nad Nisou.
A naši žáci to budou mít opravdu těžké v konkurenci největších jabloneckých škol.
B. Finke, P. Šípoš
Malá Skála – Mekka horolezectví
„Když je na Malé Skále ošklivo, mrzne nebo prší, potulují se tu skupinky nešťastných horolezců,
neboť podle pravidel pískovcového lezení je lezení za těchto podmínek zakázáno. A tak místo
utužování sportovního ducha posedávají tito zdatní jedinci v místních pohostinských zařízeních.
Tady dostává jejich sportovní nadšení řádně na frak!“
Tuto patovou situaci řeší naše nová lezecká stěna ve víceúčelové sportovní hale u základní
školy. Během dvouměsíčního provozu se ukázalo, že její existence je více než opodstatněná. Díky
enormnímu zájmu o lezení se tak stěna stala dokonce podnětem ke vzniku, resp. znovuobnovení
horolezeckého oddílu TJ Sokol Malá Skála. Každou středu od 16 do 18 hod. zde probíhá hojně
navštěvované „dětské lezení“, tj. lezení rodičů s dětmi. Rodiče však většinou jen ze země jistí své
ratolesti. Také v rámci základní školy trénují děti lezení na stěně. V nově založeném kroužku, pod
vedením paní učitelky Markéty Syslové, se učí základním pohybům při lezení, pravidlům
bezpečnosti a jištění. Zájem o tyto hodiny je až překvapivý a nadšení dětí při zdolávání různých cest
na stěně je obrovské.
Maximální kapacita lezecké stěny je 12 osob – 6 leze a 6 jistí. Stěna je samozřejmě přístupná
také veřejnosti, v rámci hodin horolezeckého oddílu TJ Sokol a také v ještě volných komerčních
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hodinách v pondělí 15-16.30 hod., úterý 17-19 hod., pátek 17.30-21 hod., sobotu 17-19 hod. a
v neděli 16-18 hod. Díky nainstalované oddělovací síti, je tak možné lézt při hraní volejbalu,
badmintonu nebo nohejbalu. Vzhledem k omezené kapacitě stěny je dobré spojit se se správcem
haly, školníkem panem V. Menčlem, telefonní číslo 603 765 920.
Jak je již výše uvedeno, v rámci TJ Sokol znovuobnovujeme horolezecký oddíl. Zájemci, hlaste
se u Jiřího Šťastného, Šťávy na tel. 603 815 042, nebo na emailu stavaj@mammutsport.cz.
Cvičení na gymnastických balonech
Cvičení na gymnastickém balonu má pro některé cvičence výhody oproti klasickému aerobiku.
Je více šetrné vůči zádům a kloubům, zapojují se při něm svaly, které se při klasickém cvičení
aerobiku nezapojují. Tělo musí stále udržovat rovnováhu. Nestabilita je zpočátku velmi nezvyklá a
první cvičební hodina je náročnější. Ale už druhá hodina přináší rychlé pokroky, znatelné u všech
cvičících. Cvičení na gymnastických balonech je určeno všem věkovým kategoriím – dětem,
mladým dívkám, mužům i starším ženám. Cvičení je určeno především pro protahování a
posilování svalstva, získání a udržení dobré fyzické kondice. Cvičení probíhá pravidelně každou
středu od 18 hod. v maloskalské sokolovně. Kdokoliv má zájem, může si toto cvičení přijít
vyzkoušet a napoprvé i bez balonu, vždy se tam nějaký volný najde.
A. Hudská, cvičitelka

Z historie naší obce
Generál Alois Liška zemřel před 30 lety
V obou světových válkách nasazoval život za svou vlast, přesto byl nakonec donucen žít a
zemřít v zahraničí a opravdové svobody Československa se nedožil.
Armádní generál Alois Liška se narodil 20. listopadu 1895 na Záborčí. Absolvoval reálné
gymnázium v Turnově, kde v roce 1914 maturoval. O rok později se dostal přímo na válečná
bojiště. V roce 1916 se dostal na ruskou frontu, kde při první příležitosti přeběhl k ruské armádě.
V zajateckém táboře se pak dobrovolně přihlásil ke vznikajícím československým legiím. Z války
domů se vrátil po dlouhém putování až v roce 1920 s posledním transportem ruských legionářů již
do samostatné Československé republiky a coby důstojník z povolání sloužil pak u Dělostřeleckého
pluku 51 ve Staré Boleslavi, kde dosáhl hodnosti plukovníka a stal se velitelem tohoto útvaru. Při
mobilizaci v září 1938 byl pro své vysoké kvality určen velitelem dělostřelectva 1. rychlé divize.
Zde jej zastihla mnichovská dohoda a později i okupace německými vojsky. Přesto nevzdal svůj
životní boj a po druhé v životě v roce 1940 z vlasti odešel, aby se jí snažil znovu dopomoci ke
svobodě.
Při bojích ve Francii byl jmenován velitelem 1. dělostřeleckého pluku, po kapitulaci vlády však
byl nucen stejně jako ostatní muži opustit kontinent a přeplavit se do Anglie. Tam jej znovu čekala
složitá cesta k vytčenému cíli. Nejdříve se stal velitelem dělostřelectva v rámci 1. čs. smíšené
brigády a od roku 1943, kdy byl povýšen do generálské hodnosti, byl zařazen jako velitel Čs.
samostatné obrněné brigády. S touto se přesunul v srpnu 1944 do Francie, k obléhání přístavu
Dunkerque a měl za úkol s téměř 12 tis. muži spojeneckých vojsk obléhat 15 tis. německých a
opevněných vojáků s cílem donutit je ke kapitulaci. Přes náročné bojové podmínky zaznamenala
československá brigáda poměrně malé ztráty a splnila svůj těžký úkol. 9. května 1945 německá
posádka pod velením viceadmirála Frisia kapitulovala právě do rukou, tehdy brigádního generála
Aloise Lišky. Po vítězném návratu do vlasti však bohužel nebyl všem jeho strastem konec.
V roce 1948 byl jako mnoho jiných důstojníků, kteří se zúčastnili odboje na západní frontě
odvolán z funkce, propuštěn z armády a neustále sledován Státní bezpečností. Byl proto nucen
znovu a naposled uprchnout z milované vlasti. Bez rodiny, která musela zůstat v Československé
republice, se již skutečné svobody své země nedožil. V roce 1974 píše svému příteli Ing. Vlčkovi:
„Každý kámen, každý strom na Záborčí bych políbil, kdybych se tam mohl vrátit.“ Zemřel
v Londýně 7. února 1977. Armádní generál Alois Liška je navždy napsán v dějinách bojů za
svobodu našeho národa. Nezapomínejme na to.
vybráno z článku J. Jermáře
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Skokanský můstek ve Vransku
V našich výletech do historie obce zamíříme dnes do oblasti sportu. Hlavně mezi mladšími je
nepříliš známou skutečností, že v naší obci a blízkém okolí byly docela významné skokanské
můstky. Turnovští lyžaři si postavili první můstek na Kopanině již v roce 1922. Nejdále se na něm
skákalo asi 20 metrů, ale dle odborníků tehdejšího svazu lyžařů nebyl dobrý. Proto byl v roce 1928
pod Kopaninou, nedaleko ve Vranském údolí, postaven nový můstek K30. Hned v zimě roku 1929
zde Nor Sigmund Ruud skáče rekord 33 metrů.
Norové nebyli v Čechách až takovou raritou, jak se z dnešního pohledu může zdát. V roce 1909
požádal Český svaz lyžařů Norský lyžařský svaz o vyslání cvičitelů k nám do Čech. Jednalo se o
poručíky norské armády, cvičitele, vynikající skokany a běžce. Norové zde pak působili a
pravidelně startovali na zdejších závodech.
V roce 1932 byla u můstku ve Vransku postavena nová nájezdová věž umožňující skoky přes
40 metrů. V roce 1939 byl nájezd opět zvětšen, tentokrát byl prodloužen o 10 metrů. 14.1.1940 byl
uspořádán 1. ročník závodu o Štít města Turnova. Tehdy se přišlo podívat na 4,5 tisíce diváků a
viděli nejdelší skok závodníka Lukeše 52 metrů. V letech 1941-42 dochází k další přestavbě podle
plánů K. Jarolímka. Ihned v roce 1942 skáče závodník Chlum rekord 72 metrů. Vranovský můstek
byl za války, díky zabrání pohraničí, největším a nejvýznamnějším můstkem u nás. Konal se zde
dokonce významný harrachovský závod o Pohár kongresového můstku. Na můstku se skákalo až do
roku 1947.
V roce 1952 byl po 5 letech nečinnosti zásluhou M. Kopala můstek obnoven. Byl opraven
nájezd, hrana a obnovena věž rozhodčích. V letech 1952 a 1953 proběhly na můstku závody o Štít
Turnova. V roce 1953 skočil závodník Felix rekord 73 metrů před 4 tisíci diváků. Pak byla násilně
ukončena činnost České obce sokolské a tím i TJ Sokol, můstek připadl TJ Spartak. Bylo v plánu
postavit místo dřevěné věže ocelovou. K tomu však již nedošlo, dřevěná věž spadla a to byl konec
slavného můstku ve Vransku. Dnes jsou zde jen zbytky betonových patek nájezdu. Na jedné z nich
je od nedávna, díky Václavu Menclovi z Frýdštejna, deska připomínající historii můstku.
P. Šípoš podle podkladů Václava Mencla
Gratulujeme jubilantům
Ve 4. čtvrtletí roku 2006 se dožili významného životního jubilea (od 70, 75, 80 let a výše) naši
spoluobčané:
Nejedlová Hana
Jiráska Jaromír
Pánková Eva
Nová Zdeňka

Malá Skála
Malá Skála
Malá Skála
Malá Skála

70 let
70 let
75 let
75 let

Vacardová Helena
Cvrčková Jiřina
Jiránek Jan
Šikola Čestmír

Malá Skála
Malá Skála
Malá Skála
Malá Skála

81 let
82 let
83 let
87 let

Všem našim milým jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a
životní pohody.
SPOZ Malá Skála
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Co se pro Vás připravuje?
23. února

II. tradiční nadační venkovský bál
ve 20 hod. v hotelu Kavka na Malé Skále, hraje Honza Bartoš Band
pořádá o.s. „Hmoždíř N 91“

2. března

Školní karneval „Pohádkový svět“
karneval v maskách pro všechny děti, občerstvení, hudba, soutěže o ceny
14-16 hod. v maloskalské sokolovně
pořádají žáci 9. třídy ZŠ

10. – 11. března

Přejezd Krkonoš
32. ročník, dvoudenní přejezd Krkonoš na běžkách, nocleh na Luční boudě
pořádá TJ Sokol Malá Skála

24. března

Sokolské šibřinky
tradiční masopustní zábava letos ve westernovém stylu
ve 20 hod. v maloskalské sokolovně, hraje skupina Velvet
pořádá TJ Sokol

24. března

O pohár TJ Sokol Mukařov
7. ročník v turnaji šipek, I. kolo
pořádá Tělovýchovná jednota Sokol Mukařov

29. března

Zasedání zastupitelstva obce
schvalování rozpočtu obce, další body podle programu
v 17 hod. v zasedací síni OÚ Malá Skála

každý pátek a sobota - Filmový klub ANDROVNA Malá Skála
- pravidelná filmová představení
- autorská promítání za účasti režisérů, herců, producentů apod. s besedou doplněnou o záběry,
které se nedostaly do filmů apod.
- program na vývěskách nebo na webových stránkách www.androvna.cz

Uzávěrka tohoto vydání MZ byla dne 2.3.2006. Vaše příspěvky do dalších vydání Maloskalského zpravodaje
můžete zasílat na e-mailovou adresu obecního úřadu nebo předat na disketě, flash-disku (pokud je to možné)
přímo na OÚ. Toto vydání MZ do tisku připravil Pavel Šípoš. Termín uzávěrky příštího vydání
předpokládáme 30.4.2007.
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